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1. RESUMO 

A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica, que atinge o pâncreas, causando a 

inatividade ou a deficiência dos receptores de insulina, impedindo que a glicose entre 

nas células. Inúmeras consequências podem ocorrer ao longo dos anos, associadas 

a essa patologia. A relação entre a Diabetes e a Depressão, muitas vezes é ignorada 

pelos pacientes e familiares, e isso pode trazer muito danos físicos e mentais, já que 

o tratamento é desprezado por muitos pacientes ainda. Há muitos riscos nessa 

perigosa associação, já que existe todo um processo de aceitação inicial do DM, 

circunstância que altera completamente a rotina devido mudança de hábitos 

alimentares, e em alguns casos o uso de medicamentos contínuos, além de tudo, 

temos várias patologias que são desencadeadas por essa nova condição, uma delas 

é a depressão, que pode ser detectadas por atitudes no cotidiano, e que juntas 

causam enormes danos ao indivíduo, caso não haja uma investigação e conduta 

frente a enfermidade, sendo muito importante o apoio familiar e a disponibilidade do 

paciente para aderir o tratamento. 

 

2. INTRODUÇÃO 

     Existem alguns tipos de Diabetes, os abordados nessa revisão serão os Tipo I e II, 

segundo a Associação Brasileira do Diabetes (2016), destacam-se essas 

características, onde no diabetes tipo I: o próprio sistema imune do indivíduo, luta 

contra as células Beta pancreáticas, destruindo e tornando inativos os receptores de 

insulina, dessa forma não há como a glicose livre no sangue, seja levada para o 

interior das células, causando um excesso de glicose em toda extensão sanguínea. 

Comumente se manifesta na infância, mas também pode se desenvolver em adultos, 

o paciente torna-se dependente de medicamentos, visto que no diabetes tipo II: o 

indivíduo possui os receptores de insulina, mas eles não desempenham seu papel 

corretamente, devido a deficiência adquirida, por isso causa um controle glicêmico 

inadequado. É uma situação que normalmente ocorre mais tardiamente, devido a uma 

dieta inapropriada e principalmente associada ao sedentarismo. Pode ser evitada ou 

controlada, com mudanças de hábitos físicos e alimentares, e não necessariamente 

necessitam de medicamentos para o controle. 

      Em uma visão geral pode-se notar, por exemplo, situações em que o enfermo, tem 

conhecimento da relevância de um bom controle sobre a doença, dos efeitos de não 

controlar, mesmo assim, não se cuida da maneira correta e não segue os 



procedimentos necessários. Essa forma ocorre, porque somente ter a ciência da 

doença e seus impactos não ajuda, visto que a patologia afeta sem demora o 

emocional e isso não é definido somente por fatores racionais. O emocional é 

composto por princípios involuntários, podendo assim prejudicar um domínio 

adequado da patologia se o paciente não assentir (MARCELINO; CARVALHO, 2005). 

     Na depressão, de acordo com o Interface Psicologia Clínica (2016), as 

peculiaridades relevantes são o temperamento infeliz, vago ou irritadiço, seguido de 

alterações “somáticas e cognitivas” que afligem consideravelmente a predisposição 

do indivíduo de agir. É extremamente significativo identificar a depressão de amargura 

e pesar comuns de uma disfunção depressiva.  

 

3. OBJETIVO  

Evidenciar a associação entre Diabetes e Depressão, para o conhecimento de 

pacientes diabéticos, os direcionando para busca de tratamento, e também para o 

público em geral que tenha interesse no assunto. 

 

4. METODOLOGIA 

Para metodologia dessa revisão bibliográfica, foram feitas consultas em 

literaturas, artigos científicos de revisão, do banco de dados SCIELO, sites como 

Sociedade Brasileira do Diabetes e Interface Psicologia Clínica, nesse conteúdo 

foram analisadas as características manifestas em diabéticos com sintomas de 

depressão. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Conforme a SBD (2016), há uma grande relação entre Diabetes e Depressão, 

pois após instalada a patologia inicial (DM), o indivíduo pode ao longo de sua vida, 

desenvolver quadros depressivos de moderados a intensos. A hiperglicemia é um 

fator importante para essa modificação. Rapidamente ocorrem inúmeras alterações 

metabólicas e psicológicas (MARCELINO; CARVALHO, 2005).  

Muitas mudanças podem desestruturar psicologicamente o paciente, e esses 

indivíduos de imediato não aceitam sua nova condição. Devido à grande relação, na 

conduta pessoal e psicológica, ligada as duas patologias, os dois tornam-se mais 

difíceis de controlar, ampliando os riscos de desenvolver e agrava as duas 

patologias (MARCELINO; CARVALHO, 2005). 



        Com essa relação, abordando a depressão, que surge em muitos casos, à 

princípio em indivíduos portadores, que não imaginam haver algo de errado com o 

seu psicológico, por isso permanecem nessa rotina por muitos anos sem procurar 

ajuda, muitas vezes por falta de informação. A família é uma parte essencial para o 

convívio do indivíduo com essa nova condição, orientando e incentivando quando 

necessário e juntos buscando diretrizes, tornando uma convivência pessoal e social, 

mais prazeroso (TENG, et al, 2005). 

 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

  Nessa revisão observa-se temas atuais, de duas das patologias, Diabetes e 

Depressão, que mais atinge a população no mundo, visto que o controle emocional 

em ambas é essencial. A expectativa é que em um futuro próximo, novas descobertas 

venham proporcionar uma qualidade de vida melhor para esses indivíduos, é um tema 

ainda pouco discutido, mas de extrema relevância, para quem sofre com esses 

problemas e busca orientações. Ao decorrer do trabalho mais dados serão inseridos, 

afim de agregar mais conhecimento. 
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